
K-OTIELÄlNJitrEELLiNEN LAIIQS

KOTITALOUS
OPETTAJAOPISTO

1933—1934

37
KOT PIENP.





KERTOMUS
K O T I T A L O U S O P E T T A J A O P I S T O N  

T O I M I N  N A S T A

V UO S I L T A
1933 — 1934

KERAVA 1935, KERAVAN KIRJAPAINO





I. Yleiskatsaus.

Kotitalousopettajaopiston 5:s ja 6:s työvuosi alkoivat 
tammikuun 16 p:nä 1933 ja 1934, jolloin II vuosikurssin 
oppilaat saapuivat joululomalta. Tammikuun 17 p :nä 
aloittivat opiskelunsa opistossa I vuosikurssin oppilaat. 
Lukuunottamatta 7 :ää yksityistä lupapäivää v. 1933 ja 
8:aa yksityistä lupapäivää v. 1934, pääsiäislomaa, joka 
pyhäpäivien lisäksi käsitti 3 arkipäivää, ja kesälomaa, 
jota puuta rhanhoidonopettajaosaston I vuosikurssille kesti 
3 viikkoa ja kaikille muille oppilaille 1 kuukausi, jatkui 
työ keskeytymättä joulukuun puoliväliin. Joulukuun 13 
päivänä päättyi II vuosikurssin ja joulukuun 15 päivänä
1 vuosikurssin syyslukukausi.

Opiston opetustyössä on noudatettu sen neljänä ensim
mäisenä työvuotena vakiintunutta opetusohjelmaa, johon 
juuri viidennen vuoden lopussa tehtiin eräitä tarpeellisiksi 
osoittautuneita muutoksia.

Tärkein näistä muutoksista oli varsinaisen käsityö- 
opetuksen poistaminen puutarhanhoidonopettajaosaston 
ohjelmasta muiden tälle osastolle tärkeämmiksi katsotta
vien aineiden tuntimäärien hyväksi.

Vuoden 1933 loppuun asti voimassa olleen opetus- 
ohj elman mukaan oli puutartianhoidonopettaj aosastolla 
ollut 435 tuntia käsityöopetusta oppilasta kohti vuodessa, 
niistä 60 tuntia tietopuolista, loput käytännöllistä ope
tusta. Tämä käsityökurssi oli tarkoitettu valmistamaan 
tulevat puutarhanhoidonopettajat kykeneviksi toimimaan 
käsitöiden apuopettajina talvipuolella vuotta, jolloin ha
vainnollinen ja työsuorituksiin perustuva puutarhanhoi- 
donopetus olosuhteiden pakosta aina supistuu sangen vä
hiin. Niin teoreettisesti vaativan ja suurta käytännöllistä 
harjoitusta kysyvän kurssin kuin käsitöidenopettajakurs- 
sin yhdistäminen puutarhanhoidonopettajavalmistukseen 
kahden työvuoden puitteissa osoittautui kuitenkin liian



rohkeaksi yritykseksi. Toivottuihin tuloksiin ei voinut 
johtaa epäkiitollinen tehtävä, valmistaa —  tehtävän vai
keuteen nähden aivan riittämättömässä ajassa —  käsitöi
den apuopettajia henkilöistä, joiden taipumukset yleensä 
olivat suuntautuneet melko lailla toisenlaatuisiin tehtäviin, 
Erikoisesti tuotti vaikeuksia se, että puutarhanhoidonopet- 
tajavalmistukseen vaadittava laaja teoreettinen kurssi 
estää sen ahkeran iltatyöskentelyn käsityön ääressä, mikä 
antaa leiman kaikkien todellisten käsityöopettajatarval
mistuslaitosten opiskelulle.

Kun samalla puutarhanhoidonopetus oli tuntuvasti 
kärsinyt tuntimäärän niukkuudesta ja kun opiston kasvi
huoneessa vuonna 1933 tapahtunut laajennus antoi entistä 
paremman tilaisuuden käytännölliseen puutarhatyöhön 
talvipuolellakin vuotta, siirrettiin vuoden 1934 alusta asti 
suurin osa käsityöopetuksesta vapautuneesta tuntimää
rästä käytännöllisen puutarhaopetuksen palvelukseen.

Osa käsityöopetukseen käytetyistä tunneista omistet
tiin samalla tarkoitukseen, joka samoinkuin ylläesitettykin 
muutos merkitsee huomattavaa opetusohjelman kehittä
mistä. Maataloushallituksen opetusosaston kehoituksesta 
järjestettiin opistoon, kummankin linjan opettajakasva- 
tukseen kuuluvana, kodinhoidolleen kurssi, joka tuli sisäl
tämään erilaisia kodinhoidollisia korjaus- ja käsityötehtä- 
viä, ohjausta oppilashuoneiden valvonnassa ja niihin kuu
luvien välineiden hoidossa, korjauksessa ja valmistami
sessa — tehtäviä, joita kaikkia pääasiassa jo  oli ennenkin 
opetettu, vaikka ainoastaan talouslinjan oppilaille.

Varsinaisen opetustyönsä ohessa järjesti opisto viime 
kevätlukukaudella 16 havaintotuntia käsittävän kotitalou
dellisen iltakurssin paikkakunnan perheenemännille. Kurs
sin johtajana toimi opiston kotitalouden lehtori ja opetus
työn suorittivat II vuosikurssin oppilaat opetusharjoituk- 
sena, havaintotunteja pitämällä. Koska tämä säästötalou- 
dellisia näkökohtia silmälläpitävä kurssi erikoisesti oli jär
jestetty vähävaraisia perheenemäntiä varten, oli kurssi
maksu koko ajalta vain 10 markkaa. Kurssille ilmoittau- 
tuikin niin paljon osanottajia, että heidät tilanahtauden 
välttämiseksi piti ruuanvalmistushavaintotunneilla jakaa 
kahteen ryhmään. Osanottajat, joiden ikä vaihteli 20— 60 
ikävuoden välillä, ottivat väsymättömällä innolla osaa 
kursseihin. Monet sellaisetkin perheenäidit, joiden työ
taito ja elämänkokemus oli suurempi kuin havaintotunteja
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pitävien apetta jakokelaiden, osoittivat niin suurta harras
tusta esityksiä seuratessaan, että opiston puolesta vastakin 
ilolla järjestetään samanlaisia tilaisuuksia, jotka lähentä
vät paikkakuntaa ja opistoa toisiinsa.
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Opiston kirjasto, jonka nidosmäärä vuoden 1933 
alussa oli 3530, sisälsi vuoden 1934 lopussa 4324 nidosta. 
Paitsi ostojen kautta on kirjasto lisääntynyt seuraavain 
arvoisain lahjoittajien kirjalahjoista: Statens Laererinne- 
skole i Husstell (Oslo), Valtioneuvoston Julkaisuvarasto, 
Suomen Tuberkuloosinvastustamisyhdistys, Suomalainen 
Marttaliitto, Maatalousseurojen Keskusliitto, Pellervo- 
seura, Sanakirjasäätiö, Oulun Talousseura, Kuopion Maan
viljelysseura, kunnallisneuvos B. Granit-Ilmoniemi, tar
kastajat Elina Kanervio ja Katri Antila, rouvat Hilkka 
Linkola ja Aino Poppius, puutarhanhoidonopettajat Anni 
Kirjalainen ja Hertta Collan, lehtorit Ella Kitunen, Hanna 
Karttunen ja Aili Kyselin. Tuntuvan lisäyksen kirjaston 
nidoslukuun on tuottanut Maataloushallituksen välityk
sellä opiston kokoelmiin luovutettu arvokas, 103 nidettä 
käsittävä Valtion Kotitaloustoimikunnan kirjasto.

Marraskuun alusta v. 1933 saatiin toteutetuksi jo 
opiston perustamisen yhteydessä suunniteltu tärkeä 
emäntäkoulun laajennus. Sanottuna vuonna oli valtio 
menoarvioonsa ottanut määrärahan opistolle ostetun enti
sen Järvenpään kansakoulurakennuksen perinpohjaista 
korjaus- ja uudistustyötä varten. Työn suunnitteli Maa
taloushallituksen arkkitehti Jalmari Peltonen, jota opisto 
kiittää siitä, että vanhasta, rappeutuneelta näyttäneestä 
rakennuksesta saatiin kotitalousopettajaopiston emäntä- 
koululle kodikas ja kaikessa yksinkertaisuudessaan erit
täin kaunis oppilasasuntolarakennus, johon myös käsityö- 
sali ja käsityöopettajan iasunto saatiin sijoitetuksi.

Nyt valmistunut oppilasasuntola on tehnyt mahdolli
seksi opiston harjoituskouluna toimivan emäntäkoulun 
oppilasmäärän kohottamisen kahdestakymmenestä kol
meenkymmeneen, eli maan emäntäkouluista annetussa ase



tuksessa säädetyn normaalioppilasmäärän tasolle, mikä 
emäntäkoulussa suoritettavain opetusnäytteiden ja opis
ton II vuosikurssin oppilaiden harjoitustuntien järjestelyn 
kannalta oli kovin toivottu asia.
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Pieni merkkitapaus opiston sisäisessä elämässä olivat 
marraskuun 12 päivänä 1933, opiston alkamisen 5-vuotis- 
päivänä, pidetyt ensimmäiset toveripäivät. Nämä toveri- 
päivät oli kokeeksi järjestetty talvipuolelle vuotta. Osan
ottajien pieni luku, 20 opiston entisistä oppilaista, näyttää 
kuitenkin viittaavan siihen, ettei ajankohta ollut täysin 
sovelias.

Suhteellisen pienestä osanottajamäärästä huolimatta 
voidaan näitä toveripäiviä katsoa onnistuneiksi. Päiville 
saapuneet entiset oppilaat edustivat kaikkia niitä toiminta- 
aloja, joille täällä valmistuneet opettajat ovat antautuneet. 
Joukossa oli eri kotitaloudellisten koulumuotojen opetta
jia, joku koulun johtaja, joku konsulentti, joku varsinai
sen käytännöllisen taloustyön edustajakin. Opettajaopis- 
ton opettajille oli vakava elämys ensi kertaa näin joutua 
kosketuksiin yhtaikaa »parinkymmenen entisen oppilaansa 
kanssa, joitten kasvoilla jo kuvastui itsenäisen elämänteh
tävän herättämä vakavan vastuun tunne.

II. Opettajisto.

Aino Voipio, fil. maisteri, kasvatus- ja opetusopin leh
tori, johtaja, opettanut kasvatus- ja opetusoppia, äidin
kieltä ja kirjallisuutta.

Ella Kitunen, fil. maisteri, luonnontieteiden ja ruoka- 
talousopin lehtori, opettanut yleistä ruokatalousoppia, 
ruokatavaraoppia, ravintofysiologiaa, terveysoppia, ke
miaa, fysiikkaa, bakteriologiaa, sääoppia, geologiaa, maa
peräoppia ja laboratoriotöitä.

Saara Hyrkäs, talousopettaja, kotitalouden lehtori, 
opettanut ruuanvalmistus- ja säilykeoppia, kodinhoito-



oppia, käytännöllistä ruuan ja säilykkeiden valmistusta, 
leipomista ja kodin hoitoa.

Hanna Karttunen, maatalous- ja metsätieteiden kan
didaatti, maatalous- ja yhteiskunta-aineiden lehtori, opet
tanut kotieläinhoitoa, maitotaloutta, lannoitusoppia ja yh
teiskunta-aineita, hoitanut opiston havaintotilaa, Kyrölää.

Aili R(yselin, maatalous- ja metsätieteiden kandi
daatti, puutarhanhoidon lehtori, opettanut yleistä puu- 
tarhaoppia, vihannesviljelyä, kasvioppia, kasvinsuojelu- 
oppia, laboratoriotöitä ja käytännöllisiä puutarhatöitä.

Emmi Seppälä, käsitöiden opettaja, hoitanut tietopuo
lista ja käytännöllistä käsitöiden opetusta.

Anni Kirjalainen, puutarhanhoidonopettaja, opetta
nut avomaan koristekasvinviljelyä, ruukkukasvinviljelyä, 
hedelmän- ja marjanviljelyä, puutartiansuunnitteluoppia, 
karttapiirustusta, puutarhansuunnittelua ja käytännöllisiä 
puutarhatöitä.

Mirja Hiidenheimo, talousopettaja, opettanut kirjan
pitoa, käytännöllistä ruuanvalmistusta, leipomista ja säi
lykkeiden valmistusta, käytännöllisiä kodinhoitotöitä, val
vonut havaintotilan ruokataloutta.

Saara Koponen, kotitalousopettajaopiston emäntä- 
koulun johtaja, opettanut opistossa laulua.

Hertta Collan, kotitalousopettajaopiston emäntäkou
lun puutarhanhoidonopettaja, hoitanut opiston kirjastoa 
ja ohjannut oppilaita koulukirjaston hoitoon.
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III. Erikoisluennoitsijat ja tuntiopettajat.

Tohtori Kaarina Kari: Henkilökohtaisesta terveyden
hoidosta 16 luentoa opiston kaikille oppilaille v. 1933.

Johtaja Agnes Sinervo: Pikkulasten hoidosta 10 luen
toa talouslinjalle v. 1933.

Insinööri V. Harju: Käytännöllistä sähköoppia 15 
tuntia II vuosikurssille v. 1933 ja 1934.
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Professori K. Linkola: Luonnon suojelusta 3 luentoa 
puutarhalinjalle v. 1933.

Tohtori Emil Kitunen: Rikkaruohoista 2 luentoa puu
tarhalinjalle v. 1934.

Arkkitehti Yrjö Laine: Kodin sisustuksesta 5 luentoa 
kaikille oppilaille v. 1934.

Agronoomi A . Tavaila: Maatalouskerhoista 3 luentoa 
Il vuosikurssille v. 1933 ja 1934.

Kanslianeuvos Niilo Liakka: Raittiusasiasta 1 luento 
kaikille oppilaille v. 1934.

Maisteri Elli Saurio: Kotitalousneuvontatyöstä 1 
luento II vuosikurssille v. 1934.

Konsulentti Siiri Siikaniemi: Siipikarjanhoidosta 3 
luentoa I vuosikurssille v. 1933 ja 1934.

Herra L. Tuomanen: Mehiläishoidosta 10 tuntia puu
tarhalinjalle v. 1934.

Voimistelunopettaja Martha Ikonen: voimistelunope- 
tusta 60 tuntia, niistä kumpaisellekin vuosikurssille 30 
v. 1933 ja 33 v. 1934, sijaisena kevätlukukaudella 1934 
voimistelunopettaja Hilkka Lâ gus.

IV. Tarkastuksia.

Maatalousneuvos V. R. Lehtonen toukok. 16 p. ja 
marrask. 16 p. 1934.

Tarkastaja Elina Kanervio helmik. 27 p. 1933 ja 
huhtik. 26— 27 p. 1934.

Tarkastaja Katri Antila maalisk. 18 p. 1933, maalisk. 
17 p. ja 19— 23 p. sekä huhtik. 11 p. 1934.

Tarkastaja Tyyne Alanko maalisk. 28 p., huhtik. 27 p.
1933, helmik. 13— 15 p., elok. 14 p. ja syysk. 10— 11 p.
1934.



V. Oppilaat.

I vuosikurssi.

Nimi
1

Kotipaikka Syntymä
paikka

Syntymä
vuosi, 

-kuukausi 
ja  -päivä

Kotitaloudenopettaja*
osasto.

Airisto, Lea ....................

1

Turku Maaria 29. 11. 1912.
Eskola, Eeva M aria . . . Hollola Hollola 24. 7. 1909.
Hammar, Maire Maaria . Turku Turku 23. 8. 1911.
H eijari, Aili Lyyli . . . . Antrea Virolahti 20. 11. 1909.
Kanninen, Tuovi Eeva 

Annikki ........................ Sahalahti Sahalahti 18. 2. 1912.
Kulkas, Hilkka Tellervo Aitolahti Messukylä 4. 6. 1913.
Leikkola, Salme Tuulikki Riihimäki Nurm ijärvi 1. 7. 1908.
Martikainen, Martta . . . Liperi Liperi 25. 1. 1904.
Muittari, Anna Liisa . . Lapua J alas j ärvi 28. 8. 1910.
Mäkelä, Sirkka Annikki Mikkeli Mikkeli 9. 3. 1910.
Nyholm, A iri Elisabet . Nastola Sortavala 13. 2. 1911.
Peltola, Lahja M arjatta Halikko Asikkala 22. 3. 1913.
Rosendahl, Ilma Ilona . Lappee Lappee 6. 8. 1911.
Räväsmäki, Vuokko Kaa

rina ................................. Hauho Hauho 14. 5. 1912.
Salonen, Helga Emilia . Paimio Paimio 19. 5. 1911.
Savolainen, Terttu Tel

lervo ............................. .. Siilinjärvi Siilinjärvi 6. 10. 1910.

Puutarhanhoidon-
opettajaosasto.

Arina, Sirkka Tellervo . Tampere Tampere 15. 3. 1911.
Berglund, Lyyli Alek

sandra .............................
Pohjois-
Pirkkala Tampere 19. 8. 1910.

Kytövuori, Liisa Elisabet Kiikka Kiikka 22. 4. 1913.
Liimola, Eeva Johanna Y löjärvi Y löjärv i 22. 9. 1911.
Mantere, Katri Annikki K arjalohja K arjalohja 16. 11. 1908.
Massinen, A lli Tuulikki Helsinki Sortavala 3. 10. 1910.
Olkkonen, A ili Rakel . . Joutsa Joutsa 6. 3. 1912.
Osara, Aino Annikki . . Hämeenkyrö Hämeenkyrö 22. 10. 1913.
Seppä, Hanna Tyyne 

Mielikki ...................... Kannus Himanka 30. 9. 1902.



II vuosikurssi.
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Nimi Kotipaikka Syntymä
paikka

Syntymä
vuosi, 

-kuukausi 
ja  -päivä

Kotitaloudenopettaja-
osasto.

Aira, Ulla M a r ia ........... Turku Turku 5. 8. 1911.
Greis, Laila Evelyn . . . Riihimäki Amerikka 6. 6. 1908.
Hollo, Valma Serafia . . Loimaa Loimaa 7. 4. 1907.
Hämäläinen, Maire Mie

likki ................................. Viipuri Viipuri 23. 7. 1911.
Kuikka, Vieno Kyllikki . Saari Vp. 1. Parikkala 24. 9. 1910.
Kylä-Eskola, Katri K yl

likki ................................. Loimaa Loimaa 11. 4. 1910.
Lillberg, Aini Alina . . . Sauvo Sauvo 17. 11. 1907.
Nikander, Impi Aune . . Loppi Loppi 21. 1. 1912.
Peura, Kaisu Rakel Tel

lervo ............................... Orimattila Orimattila 20. 12. 1909.
Rantamäki, Anna Siviä Taipalsaari Taipalsaari 14. 7. 1907.
Räsänen, Hanna Mirjam Muuruvesi Muuruvesi 8. 7. 1910.
Salminen, Edit Ester . . M erikarvia Merikarvia 17. 2. 1912.
Syvälahti, Toini Ester . Toivakka Jyväskylä 18. 8. 1909.
Särkkä, Helvi Sofia  . , Ristiina Ristiina 15. 5. 1911.
Tolonen, H ilja  Tellervc Pielavesi Pielavesi 4. 12. 1910.
Äkerman, Helvi M irjam Tampere Joensuu 14. 7. 1911.

Puutarhanhoidon-
opettajaosasto.
Hannula, Alma E ufro- 

syyne ............................. Loppi Loppi 11. 2. 1912.
Korhonen, Katri M irjam Kuopio Nilsiä 22. 9. 1912.
Kujanpää, M aria Helena Laipua Lapua 25. 8. 1909.
Mäntykoski, Hanna A li

na .................................... Jalasjärvi Jalasjärvi 22. 8. 1910.
Ollikainen, Anna Liisa . Anttola Anttola 15. 1. 1912.
Pesonen, Aili Serafia . . Hyvinkää Joutseno 3. 9. 1901.
Rosendahl, Elma Elina Lappee Lappeenranta 17. 1. 1903.
Virta, Olga Esteri . . . . Koski T. 1. Koski T .l. 23. 7. 1907.
Väinölä, Helmi M aria . . Sääksmäki Sääksmäki 2. 6. 1908.
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Lepaan Puutarhaopiston oppijakson suorittaneille järjes
tetyn 2 kuukautta kestäneen opetus- 

opillisen kurssin osanottajat:

V. 1933:

Kerttu Alkio 
Greta Korpela 
Eeva Sandelin 
Iida Tapanainen

V. 1934:

Kaarina Hemming 
Ami Hämäläinen 
Toini Lindegren 
Sylvi Starck



VI. Opetusnäytteet.

Opetta j apätevyy den saavuttamista varten suoritti 
opistossa opetusnäytteet vuoden 1933 kuluessa 28 opetta
jaa ja vuoden 1934 kuluessa 22 opettajaa.

V. 1933 suorittivat opetusnäytteensä Kotitalousopet
tajaopiston päästötutkinnon suorittaneet

kotitalo udenopettaj akokelaat:

Hellin Lehtonen 27— 28. 3. 1933.
Siiri Kanki >>
Sylvi Hietalahti 26— 27. 4. 1933.
Saara Ahomäki yy
Nanny Svedström 22— 23. 5. 1933.
M aria Nenonen M
Kyllikki Vesterinen 15— 17. 8. 1933.
Elma Savijoki it
Anni Sirkka »
Elsa Väänänen 6—  7. 9. 1933.
Eini Ryynänen >y
Maire Pohjanlehto 20— 22. 9. 1933.
Helvi Rastas
Hellä Haapaniemi
Lemmikki Henriksson 9— 10. 10. 1933.

Puutarhanhoidonopettaj akokelaat:

Aino Saukkonen 26— 28. 1. 1933.
Selma Siitonen „
Kirsti Laurio „
M anja Haltia 18— 19. 9. 1933.
Aune Vehkaniemi „
Katri Eskola 6—  7. 10. 1933.
Hilkka Lauttamäki „
Anna-Liisa Flink 20— 21. 11. 1933.
M irja Pohjala „

Lepaan Puutarhaopiston oppij akson suorittaneille 
järjestetyn opetusopillisen kurssin osanottajat:
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Greta Korpela 
Iida Tapanainen 
Eeva Sandelin 
Kerttu Alkio

16— 18. 3. 1933.

8. 4. 1933.

V. 1934 suorittivat opetusnäytteensä Kotitalousopet
tajaopiston päästötutkinnon suorittaneet

kotitaloudenopetta j akokelaat:

Esteri Mikkola 
Ester Laakso 
Rakel Hannula

13— 15. 2.
m
M

1934.

Tyyne Räsänen 
Ir ja  Salpa 
Katri Virtaniemi

10— 12. 4.
>>

1934.

Toini Ahlgren 
Aili Tissola

15— 16. 5.
ty

1934.

Lempi Sulo 
M irjam  Y li-P oh ja

17— 18. 5.
>>

1934.

Hellin Jalkanen 
Alli Tuomisto

13— 14. 8.
»

1934.

Ilona Hillo 
Aune Paajanen 
Justiina Kettunen

10— 12. 9.
ty
11

1934.

Puutarhanhoidonopettaj akokelaat:

Aino Sutinen 
A ili Metsäniemi 
Kyllikki Paksula

15— 17. 3. 1934.
28— 29. 9. 1934.
16— 17. 11. 1934.

Lepaan Puutarhaopiston oppijakson suorittaneille 
järjestetyn opetusopillisen kurssin osanottajat:

Kaarina Hemming 
Ami Hämäläinen 
Toini Lindegren 
Sylvi Starck

15— 17. 3. 1934.

22— 23. ” 3. 1934.

Kotitalousopettajaopiston oppijakson suorittaneista 
sai opetusnäytteissä

v. 1933
1 talousopettajista arvosanan kiitettävä äänimäärällä 28
3 }* *» » ft 27
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1 talousopettajista arvosanan kiitettävä äänimäärällä 26
4 „  „  hyvin tyydyttävä „  25
1 ft ti tt tt » 24
1 tt tt tt tt tt 23
2 ff tt tt tt tt 22
1 tt tt tt tt tt 21
1 „  „  tyydyttävä „  20
1 puutarhaopettajista „  kiitettävä „  27
1 tt tt tt tt 26
2 „  „  hyvin tyydyttävä „  25
2 tt tt tt tt tt 24
2 tt  tt tt tt tt  22
1 „  „  tyydyttävä „  20

v. 1934
1 talousopettajista „  kiitettävä „  28
1 tt tt tt tt 26
4 „  hyvin tyydyttävä „  25
1 24tt tt tt tt t>
2 tt tt tt tt tt 23
4 tt tt tt tt ty 22
1 91tt tt tt tt t)
1 „  „  tyydyttävä „  20
1 puutarhao-pettajista „  kiitettävä „  26
1 „  „  hyvin tyydyttävä „  22
1 „  „  tyydyttävä „  20

Lepaan Puutarhaopiston oppijakson suorittaneista 
puutarhaopettajista sai opetusnäytteissä

v. 1933
1 arvosanan kiitettävä äänimäärällä 27
2 „  hyvin tyydyttävä „  25
1 tt tt s t tt 24

v. 1934
2 „  kiitettävä „  26
1 „  hyvin tyydyttävä „  23

tt tt tt tt 21

Maataloushallituksen määräämänä arvostelulauta
kunnan j äsenenä on puutarhanhoidonopetta j aosaston 
näytteissä toiminut professori K. E. Kivirikko ja koti
taloudenopetta j aosaston näytteissä lehtori Katri Laine.



VII. Työ- ja oppimäärät sekä opetusharjoitus.x)

1. KOTITALOUDENOPETTAJAOSASTO.

A. T IE T O PU O LIN E N  OPETUS,

a) V a r s i n a i n e n  o p e t u s .

Kasvatus- ja opetusoppi.

I vuosikurssi (76 tuntia). Luettu Aukusti Salon Kas
vatusopillisen sielutieteen pääpiirteet, I osa, ja Mikael 
Soinisen Lyhyt kasvatus- ja opetusoppi.

II vuosikurssi (65 tuntia). Luettu Salon yllämainitun 
teoksen lyhyt II osa laajentaen esitystä kasvavien sielun
elämästä A. Liliuksen, W. Sternin, Edw. Sprangerin, 
Charlotte Biihlerin ja Grundtvigin teoksiin nojautumalla. 
Kasvatusopin historiaan on luotu lyhyt yleiskatsaus ku
vaten yksityiskohtaisemmin Rousseaun ja Pestalozzin 
kasvatusaatteita ja nykyisen, kasvavien omatoimisuuteen 
tähtäävän kasvatussuunnan kehitystä. Uusille periaat
teille rakentuvaa kotitalous- ja puutarhanhoidonopetusta 
on valaistu luentojen muodossa, jotka perustuivat Rosa 
Peterin teokseen: Methodik des nahrungskundlich-haus- 
wirtschaftlichen Arbeitsunterrichts ja August Heynin 
kirjaseen: Die Gartenarfoeitsschule. —  Suomen kotitalous- 
ja puutarhanhoidonopetuksen kehitystä on selvitetty Katri 
Laineen y.m. esitysten pohjalla. Nykyisiä koulumuotoja 
ja erilaisia koulunpito- ja opetuskysymyksiä on käsitelty 
Kotitalousopetuskomitean III mietinnön ja Pieni Laki
sarja N :o 48-nimisen (Kotitalousoppilaitoksia koskevat

x) Oppimäärät ovat vuoden 1934. Edellisen vuoden oppimäärät, 
joista aikanaan koneella kirjoitettu selonteko on Maataloushallituk- 
selle lähetetty, ovat pääasiassa samat, kuin tässä esitetyt.
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lait, asetukset ja ohjesäännöt sisältävän) kokoelman 
avulla.

Tunneista käytettiin 20 seminaarikokouksiin, joissa 
kukin oppilaista piti vuoden kuluessa 1 alustuksen.

Kodinhoito-oppi.

I vuosikurssi (52 tuntia). Käsitelty havainto-opetuk
sen ja oppilasesitysten muodossa erilaisia kodinhoitoon 
■kuuluvia tehtäviä, kuten: huoneitten siistimistä, erilaisten 
huonekalujen, keittoastioiden ja ruokailuvälineiden hoitoa, 4
vaatteiden pesua, mankeloimista ja silitystä sekä pito-, 
vuode- ja liinavaatteiden hoitoa, pöydän kattamista ja 
tarj oilua. Tärkeimpien kotitaloustarvikkeiden hankin
nassa huomioon otettavia seikkoja, kuten tavaran laatua 
ja hintaa sekä tarvittavien lajien määriä on tarkattu ja 
laadittu arviolaskelmia 6-Jienkisen pienviljelijäperheen 
asunnon sisustamisesta, henkilökohtaisista ja yleisistä 
vaatetus- ja puhdistusmenoista sekä ruokailu- ja keitto- 
välineistöstä.

Käsityöoppi.

I vuosikurssi (18 tuntia). Käsitelty kodinhoidollisten 
käsitöiden yksityiskohtia, kuten paikkaamista, parsimista, 
vuodevaatteiden valmistamista ja huoneissa käytettäviä 
tekstiilejä, sekä ompelukoneen hoitoa.

Yleinen ruobatalousoppi ja ruokatavaraoppi.

I vuosikurssi (106 tuntia). Luettu Carl Tigerstedtin 
Ravinto-opin mukaan lisätiedoilla runsaasti täydentäen IV 
luku: Ruoka-aineet. Oppilaat pitäneet aineen alalta 5 esi
telmää.

II vuosikurssi (54 tuntia). Luettu Tigerstedtin Ra
vinto-opin mukaan seuraavat luvut : V Ruoka-aineiden 
kemiallinen kokoomus ja ravinto-arvo. VI Ruoka-aineiden 
ravintoarvo ja hinta. VII Ruuan kokoonpano eri ruoka- 
aineista. VIII Ateriat. IX Elintarvesäännökset. Käsitelty 
ruokatavaraopin opetusmenetelmää koskevia kysymyksiä.
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Ruuanvalmistusoppi.

I vuosikurssi (26 tuntia). Käsitelty erilaiset leipo
miset ja ruokalajit muodostaen ryhmiä niiden käytön, 
valmistustavan ja aineitten mukaan. Painettu mieleen 
tavallisimpien ruokalajien ainesuhteet sekä opittu arvioi
maan annoksien suuruutta.

Säilykeoppi.

I vuosikurssi (17 tuntia). Käsitelty erilaiset vihan
neksien, marjain ja hedelmien sekä lihan, kalan y. m. 
eläinkunnallisten ruoka-aineitten säilöönpanotavat ja säi
lytys.

Kemia*

I vuosikurssi (108 tuntia). Luettu ja kerrattu epä
orgaaninen ja orgaaninen kemia pitäen pohjana oppi- 
koulukirjoja. Opetusta on muistiinpanoilla, havaintoväli
neillä ja kokeilla runsaasti täydennetty silmälläpitäen 
kotitalouden eri puolia. Oppilaat ovat pitäneet 2 esitel
mää kotitaloudellisen kemian alalta.

Fysiikka.

II vuosikurssi (26 tuntia). Luettu koulufysiikka ko
rostaen ja täydentäen kotitaloudessa, erityisesti kodin
hoidon alalla, kysymykseen tulevia seikkoja samalla 
sivuuttaen kotitaloudelle vieraampia puolia.

Ravintofysiologia.

I vuosikurssi (5 tuntia). Luettu Tigerstedtin Ravinto-
opin mukaan: I Ihmisruumiin aineenvaihdosta sivut
1—34.

II vuosikurssi (14 tuntia). Luettu Tigerstedtin Ra- 
vinto-opin mukaan täydentäen luvut: II Ruuansulatus ja 
ravintoaineiden hyväksikäyttö. III Ihmisen ravinnontarve 
ja ruuan kokoonpano eri ravintoaineista.
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Bakteriologia.

II vuosikurssi (22 tuntia). Käsitelty bakteerein ja 
yleensä pikku-olioiden (hiiva- ja homesienen) elintavat 
ja -ehdot, ruuassa, ruuansulatuskanavassa, vedessä, 
maassa y.m. esiintyvät tavallisimmat bakteerit, yleisim
mät tarttuvat taudit ja niiden vastustaminen: rokotus, 
immuniteetti ja desinfioiminen.

Maatalousaineet.

I vuosikurssi (67 tuntia). Luettu Ilta Miesmaan Maa- 
talousoppia oppikirjana käyttäen nautakarjan-, sian- ja 
kananhoito sekä maitotalous. Perehdytty tarkastuskirjan- 
pitoon ja taloudellisiin laskelmiin. Oppilasesitelmiä on 
pidetty 7.

Terveysoppi.

I vuosikurssi (45 tuntia). Luettu SchmeiFin »Ihmi
nen» ja Kaarina Karin »Terveydenhoidon opas» kirjoja 
pohjana pitäen ja täydentäen ihmisruumiin rakenteesta, 
toiminnasta ja hoidosta, sekä tavallisimmista sairauksista 
ja niiden hoidosta. Kouluhygienian alalta ovat oppilaat 
pitäneet 3 esitelmää ja  terveysopin alalta 2.

Pientenlastenhoito-^oppi. 

Erikoisluennot joka toinen vuosi.

Yhteiskuntapaineet.

I vuosikurssi (45 tuntia). Luettu kansantaloutta K. *
Kivialhon kansantalouden oppikirjaa seuraten. Tunti- 
aiheeseen soveltuvia oppilasreferaatteja pidetty 12, sano- 
malehtireferaatteja 16.

II vuosikurssi (34 tuntia). Kotitalousneuvontaa 
opittu pääasiassa muistiinpanojen nojalla, osaksi käyt
täen oppikirjana Irja Calamniuksen yhdistysopasta. 
Oppilasesitelmiä on pidetty 12.



Kirjanpito.

II vuosikurssi (36 tuntia). Kotitalouskirjanpitoa 
opetettu Elli Saurion »Kotitalousharjoittelukotien kirjan
pitoa» seuraten. Perehdytty valtion koulujen kirjan
pitoon.

Äidinkieli ja kirjallisuus.

I vuosikurssi (21 tuntia). Kirjoitettu 10 ainetta. 
Ääntämis- ja puheharjoituksia seuraten Ilmari Räsäsen 
teosta: Lyhyt kaunoluvun opas.

II vuosikurssi (16 tuntia). Kukin oppilas on pitänyt 
kaunokirjallista teosta selostavan esitelmän.
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Laulu.

Molemmat osastot ja vuosikurssit yhdessä (20 tuntia). 
Laulettu 1-äänisesti pianon säestyksellä sekä 3- ja neli- 
äänisesti naiskuorolauluja.

b) O p e t u s h a r j o i t u s .

Kuuntelu- ja harjoitustunnit.

I vuosikurssi.

Kuuntelutunteja emäntäkoulussa oppilasta kohti 28 
opettajain pitämää tuntia. Lyhyitä havaintoesityksiä 1 
oppilasta kohti.

II vuosikurssi.

Kuuntelutunteja emäntäkoulussa oppilasta kohti 136 
tuntia (niistä 120 opettajakokelaiden ja 16 opettajain pi
tämää tuntia).

Harjoitustunteja oppilasta kohti 8 tuntia, niistä 4 
tietopuolisia tunteja (2 ruokatalousopin, 1 kemian ja 1 
terveysopin alalta) ja 4 havaintotuntia (1 kodinhoidon ja 
3 ruuanvalmistuksen alalta). Yhden havaintotunneista — »
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joko kodinhoidon tai ruuanvalmistushavaintotunnin — on 
jokainen oppilas pitänyt emännille järjestetyllä iltakuu
silla. Muut on pidetty emäntäkoululla. Harjoitustunte- 
jaan varten ovat opettajakokelaat laatineet kirjoitetun, 
yksityiskohtaisen ohjelman, josta sekä suullinen esitys 
että havaintoesitykset ovat käyneet selville, ja jonka 
asianomaiset opettajat ovat tarkastaneet. Jokaista har
joitustuntia on seurannut noin %  tuntia kestävä arvos- *
telu, johon kuuntelijoina olleet opettajat ja opettajakoke- 
laat ovat ottaneet osaa.

4
B. K Ä Y TÄ N N Ö LLIN E N  O PETU S JA  TYÖ SEKÄ K Ä Y T Ä N 

NÖLLISEN O PE TU K SE N  H ARJO ITU S.

I vuosikurssi.
Oppilaat ovat olleet jaettuina 2:een ryhmään, 8 oppi

lasta kummassakin.
I ryhmä on kokonaisuudessaan työskennellyt opetus- 

keittiövuorolla.
II ryhmän työt on jaettu seuraavasti oppilaiden 

kesken:
3 ruokalan keittiövuorolla,
2 pientilalla,
2 kodinhoitovuorolla,
1 luokkapäivystäjänä.

Ryhmien vuorot ovat vaihtuneet joka viikko.
Opetuskeittiövuoro (20 1/2 viikkoa oppilasta kohti —

4—5 päivää viikossa —  keskimäärin 6— 7 tuntia päi
vässä). Valmistettu erilaisia aterioita alkaen yksinkertai
sista perusruokalajeista, joitten, samoinkuin yksinkertais
ten säilykkeiden valmistusta, on sähkölevyjä käyttäen ope
tettu osittain luokkaopetusmuotoa seuraten. Yksinkertai
sista aterioista on vähitellen siirrytty hienompiin. Lei
vottu monenlaista ruoka- ja kahvileipää, tehty makkaroita, 
sylttyjä y. m. leikkeleitä. Jokainen oppilas on ottanut osaa 
ruuanvalmistus- ja työtehokokeeseen, jolloin 4 oppilasta 
yhtäaikaa, kukin eri hellaa ja työpöytää käyttäen, on val
mistanut 2 varsinaista ruokalajia käsittävän aterian — 
opettajan ja kaikkien samaan opetuskeittiövuoroon kuulu-



vien tovereitten seuratessa heidän työtään. —  Koeaterian 
jälkeen on pidetty yleinen suoritusten arvostelu.

Valmistusohjetunnit. Opetuskeittiössä on ennen käy
tännöllisen työn alkua ollut V2 tuntia kestävä työselostus, 
jolloin — ennen opittuun vedoten —  on selvitetty sinä päi
vänä kysymykseen tulevain ruokien ja leipomusten val
mistus ja tarjoaminen, kiinnittäen huomiota töitten 
oikeaan järjestelyyn ja sisäkkäin asettamiseen sekä sopi- 
vain työvälineitten valintaan.

Ruokalakeittiövuoro (7— 8 viikkoa oppilasta kohti — 
7 päivää viikossa —  keskimäärin 8— 9 tuntia päivässä). 
Oppilaista 1 emäntänä, 1 leipojana, 1 pöydänkattajana. 
Viimemainittu on huolehtinut järjestyksestä ja siistey
destä ruokasalissa. Tarjoiluun ovat kaikki ottaneet osaa.

Pientilan emäntävuoro (18 päivää oppilasta kohti ja
10 työtuntia päivää kohti). Joka toinen kerta pientila- 
vuorolla ollessaan on oppilas ollut emäntänä pientilan keit
tiössä, jolloin hän on laatinut ruokalistan, minkä opettaja 
on tarkastanut. Sitä noudattaen hän on itsenäisesti hoi
tanut pientilan ruuanvalmistuksen ja ruoka-ainevarasto- 
jen hoidon. Samalla hän on osittain itse suorittanut, osit
tain valvonut pientilavuorolla olevan emäntäkoulun oppi
laan kodinhoitotöitä sekä hoitanut pientilan ruokatalous- 
kirjanpitoa.

Pientilan kotieläinhoitovuoro (18 päivää oppilasta 
kohti ja 9 tuntia päivää kohti). Joka toinen kerta pien
tilavuorolla ollessaan on oppilas työskennellyt maatalous- 
puolella karja- ja maitotaloudessa, kanalassa, sikalassa, 
kesäaikaan peltotöissä ja sekalaisissa tilan töissä. Väli
aikoina on oppilas hoitanut pientilan kanala-, sikala- ja 
navettakirjanpito tehtäviä.

Talkoopäivinä (8— 4 päivää vuodessa oppilasta kohti, 
keskimäärin 5 tuntia päivässä) ovat kaikki I vuosikurssin 
oppilaat 8-henkisissä ryhmissä olleet suorittamassa eri
laisia pientilan töitä (perunanpanoa, heinänkorjuuta, 
juurikasvien harvennusta ja nostoa).

Kodinhoitovuoro (5— 6 viikkoa oppilasta kohti —
6 päivää viikossa —  keskimäärin 5 tuntia päivässä). 
Pesua, mankeloimista, silitystä ja saippuankeittoa.

Luokkapäivystysvuoro (2—3 viikkoa oppilasta kohti
— 7 päivää viikossa —  keskimäärin 5 tuntia päivässä). 
Luokkien ja aulan siistimistyöt. Kodinhoito vuorolaisten
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avustamista vaatteiden pesussa ja silityksessä ja korjaus
töissä. Opiston keskuksen hoitoa.

Laboratoriotyöt (40 tuntia oppilasta kohti). Kahteen 
ryhmään jaettuina ovat oppilaat suorittaneet joukon 
peruskurssia selventäviä kokeita sekä lisäksi käytännölli
siä kokeita kotitalouden eri aloilta.
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II vuosikurssi.

Oppilaat ovat olleet jaettuina 2:een ryhmään, 8 oppi
lasta kummassakin.

I ryhmä on kokonaisuudessaan työskennellyt opetus
keittiössä.

II ryhmän työt on jaettu seuraavasti oppilaiden 
kesken:

3 ruokalan keittiövuorolla,
1 johtovuorolla emäntäkoulussa,
1 pesu johtovuorolla,
1 laboratoriopäivystäjänä,
1 kodinhoidonvalvojana,
1 kokeilukeittiössä.

Ryhmien vuorot ovat vaihtuneet joka viikko.
Opetuskeittiövuoro (20 V2 viikkoa oppilasta kohti, 

yleensä 4 —  säilöönpanoaikana 5 — päivää viikossa, keski
määrin 6 tuntia päivässä). Oppilaat ovat työskennelleet 
jaettuina 4:ään alaryhmään, 2 oppilasta jokaisessa. Kukin 
ryhmä on viikon kerrallaan vuorostaan suorittanut sa
moja, määrätynlaisia töitä sekä ruuanvalmistuksen että 
siistimisen aikana. Osittain on edellisenä vuonna opittua 
kerrattu, mutta suureksi osaksi on käytetty uusia valmis
tusohjeita. Jokainen oppilas on vuoden aikana kattanut 
pöydän jotain määrättyä erikoistilaisuutta varten itse 
suunnitellen koristelun. Työkauden lopussa on järjestetty 
yhdistetyt leipomis- ja ruuanlaittokokeet, joissa kukin 
oppilas on valmistanut 2—3 ruokalajia ja leiponut jotain
— kaikki itsenäisesti, ilman ohjeita. Säilykkeiden laittoon 
on käytetty noin 3 viikkoa oppilasta kohti. Kaikki ovat 
olleet mukana teurastuksessa ja eläinten paloittelussa.

Valmistusohjetunnit. Opetuskeittiössä on ennen käy
tännöllisen työn alkua ollut noin i/2 tuntia kestävä työ



selostus, jolloin sinä päivänä valmistettavat ruokalajit ja 
leipomukset tai säilykkeet on selitetty vedoten ruuanval- 
mistusopissa opittuihin yleisiin sääntöihin, antaen oppilai
den mahdollisimman paljon itse keksiä valmistustapoja 
taululle merkityistä ainemääristä ruokia valmistaessaan 
taikka ennen oppimiinsa ruokalajeihin itse arvioida aineet.

• Ruokalakeittiövuoro (8 viikkoa oppilasta kohti — 
7 päivää viikossa —  keskimäärin 9 tuntia päivässä). Työt 
on jaettu seuraavasti: 1 opettajakokelas on johtanut ruo
kalan keittiötä (kukin kaikkiaan 2 viikkoa) laatien ruoka
listan myös sitä varten —  1 työtä leipomossa, huolehtien 
samalla leipävarastosta — 1 on ollut apulaisena suorittaen 
sekalaisia tarpeen vaatimia töitä.

Johtovuoronemäntäkoulussa (10 päivää oppilasta 
kohti). Kukin opettajakokelas on johtanut töitä emäntä- 
koulun opetuskeittiössä 4:llä vuorolla, 2— 3 päivää ker
rallaan.

Johtovuorolaisen valmistusohjetunnit. Työn alussa 
on ollut ¥ 2 tuntia kestävä työselostus, joka ensimmäisellä 
kerralla on laadittu samoin kuin varsinaisten tietopuolis
ten harjoitustuntien ohjelmat kirjallisesti edeltäkäsin tar
kastettavaksi ja korjattavaksi. Puolet opettajakokelaista 
(opetuskeittiövuoro) on kuunnellut näitä valmistusohje- 
tunteja, jotka jälestäpäin on arvosteltu samoin kuin muut
kin harjoitustunnit, kaikkien kotitaloudenopettajaosaston 
opettajakokelaiden läsnäollessa, koska samalla on annettu 
yleisiä ohjeita. Arvosteluun on käytetty 1 tunti viikossa.

Pesunjohtovuoro (2—3 viikkoa oppilasta kohti, keski
määrin 5 tuntia päivässä). Pesun johtovuorolla oleva opet
tajakokelas on johtanut I vuosikurssin oppilaiden töitä 
pesutuvassa sekä mankeli- ja silityshuoneessa.

Laboratoriopäivystysvuoro (14 ¥ 2 päivää oppilasta 
kohti, keskimäärin 5 tuntia päivässä). Päivystäjä on 
huolehtinut laboratorion puhdistustöistä, kokoelmain kun
nossapidosta ja omatöisestä kartuttamisesta, ottanut esille 
havaintovälineitä sekä valmistanut kokeita ja asetelmia 
tuntiopetusta varten, toiminut assistenttina oman osas
tonsa alemman vuosikurssin laboratoriotöissä, tehnyt osto- 
matkoja opetustarkoituksia varten sekä suorittanut kalus
ton luetteloimisen.

Kokeilukeittiövuoro. (Oppilasta kohti keittiötyötä 14 
päivää ja järjestelytyötä 2 ¥ 2 päivää, keskimäärin 9 tun
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tia päivässä). Kokeilukeittiön emäntänä on oppilas itse
näisesti, ravintoaine- ja hintalaskelmia suorittaen, hoita
nut 6 hengen taloutta maamme kotien varallisuusolojen 
keskitasoa silmälläpitäen viikon kerrallaan, kahteen ottee
seen vuoden kuluessa. Kokeilukeittiön ruokatalouteen 
käytettävät vihannekset on otettu määrätyltä pikkupuu- 
tarhapalstalta.

Kodinhoitovalvontavuoro (2—3 viikkoa oppilasta 
kohti). Kodinhoidonvalvojana on opettajakokelas valvo
nut oppilasasuntolat ja erittäinkin siivousvälinekome- 
roiden järjestystä, jakanut siivouspyyhkeet ja -aineet, 
suorittanut erilaisia korjaustöitä, kuten maalausta ja lak
kausta, paikkaamista ja parsimista sekä valmistanut 
pyyhkeitä y. m. taloudessa tarvittavaa liinavaatetta sekä 
kodinhoidon opetusvälineitä ja varannut niitä tunneille.

Kodinhoitotöitä (keskimäärin 11 tuntia oppilasta 
kohti). Oppilaat ovat valmistaneet erilaisia puhdistus
aineita, puhdistaneet vuodevaatteita ja suorittaneet pieniä 
maalaustöitä y. m.

Kodinhoidollisia käsitöitä (10 tuntia oppilasta kohti). 
Vuodevaatteiden valmistusta.

Toimistopäivystysvuoro (12— 18 tuntia oppilasta 
kohti). Päivystäjä on hoitanut opiston puhelinkeskusta 
sekä suorittanut erilaisia toimistotehtäviä, monistus- ja 
konekirjoitustöitä y. m.
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2. PUUTARHANHOIDONOPETTAJ AOSASTO.

A. TIE T O PU O LIN E N  OPETUS,

a) V a r s i n a i n e n  o p e t u s .

Kasvatus- ja opetusoppi.
(Opetus yhteisesti molemmilla osastoilla.)

Sama tunti- ja oppimäärä kuin kotitaloudenopettaja- 
osastolla.

Yleinen puutarhaoppi.
I vuosikurssi (32 tuntia). Luentojen ja kertausten 

muodossa käsitelty: maan kosteussuhteiden järjestely,
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maanmuokkaus, suojaistutukset, rikkaruohot ja niiden 
hävittäminen, työkalut, niiden käyttö ja hoito.

II vuosikurssi (22 tuntia). Luentojen muodossa käsi
telty lavojen ja yksinkertaisten kasvihuoneiden rakenta
minen ja hoito, Suomen puutarhaviljelyn kehitys ja nykyi
nen tila, puutarhaopetuksen järjestely, puutarhajärjestöt, 
koetoiminta ja puutarhatalous.

Vihannesviljely.

I vuosikurssi (61 tuntia). Luettu ja kerrattu Frans 
Salosen Puutarhakirja-oppikirjan mukaan avomaan ja 
lasinalainen vihannesviljelys, vihannesten säilyttäminen, 
lajittelu ja pakkaus sekä siemenviljely. Laatujen eroa
vaisuuksia ja niiden tuntemista opetettu (käytännöllisten 
töiden yhteydessä mainittujen) kenttäkokeiden avulla; 
kokeiden tulokset on kukin oppilas kasvukauden lopulla 
esittänyt havainnollisesti valaisemassaan esitelmässä, jota 
on seurannut lyhyt keskustelu ja arvostelu.

II vuosikurssi (5 tuntia). 6-henkisen perheen vihan- 
nespalstan suunnittelua.

Hedelmän- ja marjanviljely.

I vuosikurssi (30 tuntia). Luettu Salosen Puutarha- 
kirjaa seuraten hedelmä- ja marjata Aan perustaminen, 
hedelmäpuiden hoito kasvupaikallaan.

II vuosikurssi (37 tuntia). Luettu Salosen Puutarha- 
kirjan mukaan marjatarhan hoito, hedelmäoppi ja suori
tettu kustannuslaskelmia.

Avomaan koristekasvinviljely.

I vuosikurssi (36 tuntia). Luentojen mukaan luettu 
ja kerrattu havupuut, lehtipuut sekä koristepensaat. Li
säksi koristekasveihin tutustuttu retkeilyillä, niiden lepo
ja kasvukauden aikoina. Laatujen eroavaisuuksia ja nii
den tuntemista opetettu (käytännöllisten töiden yhtey
dessä mainittujen) kenttäkokeiden avulla: kokeiden tulok
set on kukin oppilas kasvukauden lopulla esittänyt havain
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nollisesti valaisemassaan esitelmässä, jota on seurannut 
lyhyt keskustelu ja arvostelu. Monivuotiset kukkakasvit 
luettu Karlssonin Kodin kukkaistarha-oppikirjan mukaan.

II vuosikurssi (48 tuntia). Osaksi luentojen, osaksi 
Arvid Nilsson: Sommarblommor-oppikirjan mukaan luettu 
yksivuotiset koristekasvit. Tehty siementilauksia, kukka- 
ryhmäehdotelmia ja kustannuslaskelmia. Kesällä on kas
vintuntemusta kehitetty retkeilyillä.

Ruukkukasvinvilj ely.

II vuosikurssi (41 tuntia). Luettu ja kerrattu täy
dentäen Tigerstedtin Kodin ruukkukasvit ja Lind— Abra- 
hamsonin: Kukkaviljely lasisuojuksissa.

Puutarhansuunnitteluoppi.

I vuosikurssi (37 tuntia). Luettu Ranck’in Puutarha- 
taiteen historia. Varsinainen puutartiansuunnittelu luettu 
ja kerrattu osaksi Reijosen Puutarhakauneus-oppikirjan, 
osaksi luentojen mukaan. Pääpaino on pantu kotitalous
oppilaitosten ja maalaiskotien puutarhojen suunnittelun 
perusteihin.

Kasvinsuoj eluoppi.

II vuosikurssi (55 tuntia). Luettu ja kerrattu pää
asiassa Salosen: Puutarhakirja-nimisen oppikirjan mu
kaan tärkeimmät tuhohyönteiset ja niiden torjumiskeinot, 
samoin täydentäen huomattavimmat puutarhassa esiinty
vät tuhosienet. Luentojen muodossa käsitelty pakkasen, 
liiallisen kosteuden ja kuivuuden, sopimattoman lannoituk
sen, valonpuutteen y. m. seikkojen aiheuttamia tauteja ja 
kasvuhäiriöitä. Retkeilemällä opiston puutarhassa on koe
tettu tutustuttaa oppilaat siellä esiintyviin kasvitauteihin 
ja tuhohyönteisiin.

Kasvioppi.
I vuosikurssi (78 tuntia). Luettu ja kerrattu Fr. 

Elfvingin Kasvitieteen oppikirjaa seuraten oppi kasvien 
ulkomuodosta, sisärakenteesta ja elintoiminnasta sekä sys



tematiikasta eri järjestelmät ja jaoitukset. Luentojen 
muodossa käsitelty perinnöllisyy sopin ja käytännöllisen 
kasvinjalostuksen pääpiirteet. Kerätty 200 kotimaista 
kasvia käsittävä kasvisto, jossa vähintäin 50 tavallisena 
rikkaruohona esiintyvää.

II vuosikurssi (15 tuntia). Perinnöllisyysopista, käy
tännöllisestä kasvinjalostuksesta ja kasvimaantieteestä 
pääpiirteet.

Geologia ja maaperäoppi.
II vuosikurssi (30 tuntia). Luettu ja kerrattu Pentti 

Eskolan Geologian mukaan geologian alkeet.
Luettu ja kerrattu tärkeimmät maaperäopin perus

teet.

Lannoitusoppi.
I vuosikurssi (14 tuntia). Luettu lannoitusoppia no

jautuen prof. RindelFin kirjoitukseen teoksessa: Suoma
lainen peltokasviviljelys, I osa.

II vuosikurssi (16 tuntia). Sama oppimäärä kuin
I vuosikurssilla (koska lannoitusoppia vuoden 1934 alkuun 
asti luettiin vasta toisena lukuvuotena).

Bakteriologia.

II vuosikurssi (7 tuntia). Luettu bakteerien elin
tavat ja -ehdot yleensä sekä maaperän ja lannan bakteerit.

Kemia.

I vuosikurssi (62 tuntia). Luettu ja kerrattu epä
orgaaninen ja orgaaninen kemia pitäen pohjana oppi- 
koulukirjoja, mutta samalla muistiinpanoilla, havaintoväli
neillä ja kokeilla runsaasti täydentäen, silmälläpitäen puu
tarhanhoidon eri puolia.

II vuosikurssi (8 tuntia). Selvitetty, kasviksien ra
vintoarvoa silmälläpitäen, ravinto-opin pääpiirteet, erilai
set käsitykset puutarhatuotteiden ravintoarvosta, aineen- 
vaihto, ravinnontarve, ruoka-aineiden ravintoarvo, sopivat 
ruoka-ainemäärät.



Fysiikka.
I vuosikurssi (21 tuntia). Luettu fysiikasta perus

seikat sekä puutarha-alaan läheisesti liittyviä kohtia.

Sääoppi.
II vuosikurssi (14 tuntia). Selitetty fysiikkaan perus

tuen tavallisimmat ilmatieteelliset havaintovälineet ja nii
den käyttö, tärkeimmät ilmastolliset seikat sekä lisäksi 
Maatalouden tietosanakirjaa seuraten Suomen ilmasto, eri
koisesti lämpö- ja valosuhteet, hallat ja routa sekä maan
viljelyksen —  ja puutarhahoidon — kannatta vaisuuteen 
vaikuttavat seikat.

Säilykeoppi.
I vuosikurssi (12 tuntia). Käsitelty erilaiset vihan

neksien, marjain ja hedelmien säilöönpanotavat.

Kodinhoito-oppi.
I vuosikurssi (14 tuntia). Havaintotunneilla opittu 

huoneen päivittäinen siivous, lämmitys, sisäikkunain pano 
ja poisotto, lattioiden, mattojen, vuode- ja pitovaatteiden 
sekä jalkineiden hoito ja suursiivous.

II vuosikurssi (3 tuntia). Jokainen oppilas suoritta
nut vuoteen laiton ja näytetty sairasvuoteen laitto vuode- 
liinojen vaihdosta kysymyksen ollen.

Kananhoito.
(Opetus yhteisesti molemmilla osastoilla.)

I vuosikurssi (31 tuntia). Ilta Miesmaan Maatalous- 
oppia oppikirjana käyttäen luettu kananhoito.

Yhteiskunta-mneet.
(Opetus yhteisesti molemmilla osastoilla.)

Sama tunti- ja oppimäärä kuin kotitalouden opettaja- 
osastolla.

I vuosikurssilla tuntiaiheeseen soveltuvia oppilasrefe- 
raatteja 4 ja oppilaiden sanomalehtireferaatteja 9.

II vuosikurssilla oppilasesitelmiä 7.
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Käsityöoppi.

I vuosikurssi (18 tuntia). Käsitelty kodinhoidollisten 
käsitöiden yksityiskohtia, kuten .paikkaamista, parsimista, 
vuodevaatteiden valmistamista ja huoneissa käytettäviä 
tekstiilejä sekä ompelukoneen hoitoa.

Kirjanpito
Äidinkieli
Kirjallisuus
Laulu

Sama tunti- ja oppimäärä kuin 
kotitaloudenopettajaosastolla. (Ope
tus yhteisesti molemmilla osastoilla.)

b) O p e t u s h a r j o i t u s.

Kuuntelu- ja harjoitustunnit.

I vuosikurssi.

Kuuntelutunteja emäntäkoulussa oppilasta kohti 13 
opettajain pitämää tuntia.

Lyhyitä havaintoesityksiä oppilasta kohti 1.

II vuosikurssi.

Kuuntelutunteja emäntäkoulussa oppilasta kohti 91 
tuntia (niistä 72 opettajakokelaiden ja 19 opettajain pitä
mää tuntia).

Harjoitustunteja oppilasta kohti 8 tuntia (niistä 6 
tietopuolisia ja 2 havaintotuntia, kaikki puutarhanhoidon 
alalta).

Harjoitustuntejaan varten ovat opettaj akokelaat laati
neet kirjoitetun, yksityiskohtaisen ohjelman, josta sekä 
suullinen esitys että havaintoesitykset ovat käyneet selville 
ja jonka asianomaiset aineenopettajat ovat tarkastaneet. 
Jokaista harjoitustuntia on seurannut noin 14 tuntia kes
tävä arvostelu, johon kuuntelijoina olleet opettajat ja opet
taj akokelaat ovat ottaneet osaa.
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B. K Ä Y TÄ N N Ö L LIN E N  O PETU S JA TYÖ SEKÄ 
K Ä Y T Ä N N Ö L L ISE N  O P E T U K SE N  H ARJO ITU S.

a) V a r s i n a i n e n  o p e t u s  j a  t yö .

I vuosikurssi.

Puutarhanhoito (820 tuntia oppilasta kohti). Pää
paino pantu siihen, että oppilaat oppisivat kaikkia koulu
ja kotipuutarhoissa esiintyviä vihannes-, hedelmä- ja ko
ristekasveja viljelemään sekä lavoissa että avomaalla, sa
moin yksinkertaisia työvälineitä ja tarvikkeita valmista
maan ja korjaamaan. Työtehoa kehitetty työkilpailujen 
avulla.

Kullakin oppilaalla on ollut hoidettavanaan 1— 4 aarin 
suuruinen palsta kenttäkokeilua varten. Koekentillä teh
dyistä havainnoista on pidetty kenttäkirjaa. Kenttäko
keen tarkoitus on ollut 1) jokaiselle oppilaalle annetun eri
koistyön kautta havainnollisesti valaista koetoimintaa, 
2) kehittää oppilaita itsenäiseen, yhtenäiseen työhön rajoi
tetulla alalla, jossa on tilaisuus oppia erikoisalaan syventy
mistä, 3) olla kasvilajien, -laatujen ja -tautien y.m. tunte
mista selventävänä opetusvälineenä. Erikoistyönsä tulok
set on kukin oppilas kasvukauden lopulla esittänyt aikai
semmin tietopuolisen opetuksen yhteydessä mainitussa esi
telmässä.

Laboratoriotyöt (93 tuntia oppilasta kohti, niistä 60 
kasviopin ja 33 tuntia kemian töitä). Kasvianatomiaan 
liittyvä mikroskopeerauskurssi ja lisäksi useita yksinker
taisia kokeita kasvifysiologian valaisemiseksi. Lyhyt sie- 
mentarkastuskurssi. Kemian alalta joukko peruskurssia 
selventäviä ja käytäntöön liittyviä kokeita m. m. eri lan- 
noitusaineiden toteamiseksi.

Päivystysvuorot ovat jakaantuneet seuraavasti:
Ulkopäivystystä......................  5 viikkoa oppilasta kohti
Luokkapäivystystä ................  5 „ „ „
Lavapäivystystä ....................  5 „ „ „
Pientilavuoro ..........................  1 „ „ „

Ulkopäivystäjänä ollessaan on kukin oppilas tehnyt
3 viikon ajan päivittäisiä säähavaintoja.



Pientilavuorolainen on ollut siipikarjanhoitotöissä
7 «päivää ä 6 tuntia sekä 1 päivän talkootöissä.

Karttapiirustus ja puutarhansuunnittelu (98 tuntia). 
Suunnittelupiirustuksessa on suoritettu harjoitus- ja jäl
jennöstehtäviä sekä suunniteltu kotipuutarhoja. Kenttä- 
mittausharjoituksena on mitattu suunniteltava alue.

Säilykkeiden valmistus (24 tuntia). Valmistettu eri
laisia säilykkeitä vihanneksista, hedelmistä, marjoista ja 
raparpereista.

Kodinhoidollinen käsityö (25 tuntia). Paikkaamista, 
parsimista, vuodevaatteiden valmistusta ja ompelukoneen 
hoitoa y. m.

II vuosikurssi.

Puutarhanhoito (810 tuntia). Oppilaat ovat työsken
nelleet kasvihuoneessa, lavatarhassa, vihannes-, hedelmä- 
ja koristekasvitarhassa suorittaen kaikkia vuoden kuluessa 
esiintyviä töitä. Heidän työtaitoaan ja työtehoaan on koe
tettu kehittää työkilpailujen avulla, samoin on myös eri 
työvälineitä käyttäen kokeiltu erilaisia työmenetelmiä.

Päivystysvuorot ovat jakaantuneet oppilasta kohti 
seuraavasti:
Kasvihuone- ja lavatarhapäivystystä..............  9 viikkoa
Toimisto- ja koristekasvitarhapäivystystä 5 „
Laboratoriopäivystystä ....................................  5 „

Säähavainnot. Kukin oppilas on tehnyt päivittäiset 
säähavainnot yhteensä 3 :n viikon aikana.

Laboratoriotyöt (20 tuntia). Sairaita kasveja ja kas
vinosia tarkastamalla on koetettu selventää oppilaille eri 
sieniryhmiin kuuluvien tuhosienien esiintymistapaa, tuhon 
laatua ja sienen tuntomerkkejä. Samaten on tarkastettu 
hyönteisten yleistä ruumiinrakennetta ja eri kehitys
asteita, tärkeimpiä tuhohyönteisiä ja niiden tuhoamia kas
veja, tutustuttu hyönteisten keräämiseen ja preparoimi- 
seen.

Karttapiirustus ja puutarhansuunnittelu (127 tuntia). 
Suunniteltu kotitalousoppilaitosten ja maalaiskotien puu
tarhoja, samoin työläis- ja siirtolapuutarhoja, sekä las
kettu kustannusarvioita. Valmistettu opetusvälineitä, 
harjoiteltu maan mittausta sekä yksinkertaista maan pun
nitusta.
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Kodinhoidollinen käsityö (11 tuntia). Paikkaamista, 
parsimista, vuodevaatteiden valmistamista ja ompeluko
neen hoitoa.

Käytännöllisiä kodinhoitotöitä (keskimäärin 17 tun
tia oppilasta kohti). Kukin oppilas on suorittanut erilai
sia kodinhoidollisia töitä, kuten esim. vaatteiden erikois- 
pesua ja silitystä, tahrojen poistoa, pienien esineiden maa
laamista, seinien paikkaamista y. m.

Laboratoriopäivystysvuoro. Suoritettu samoja tehtä
viä kuin kotitaloudenopettajaosastollakin.

b) K ä y t ä n n ö l l i s e n  o p e t u k s e n  h a r j o i t u s .

Puutarhanhoito. Kukin opettajakokelas on yhteensä
11 päivää johtanut käytännöllisiä puutarhatöitä emäntä- 
koululla. Ennen töiden alkamista tai työn kuluessa on 
pidetty havainnollinen selostus kunakin päivänä esilletule- 
vista töistä ja niiden suorittamisesta.

Sitäpaitsi on kukin opettajakokelas 12 päivää johta
nut oppilaiden ja harjoittelijani käytännöllisiä puutarha- 
töitä opiston puutarhassa. Töiden järjestelystä on johto- 
vuorolla oleva opettajakokelas teihnyt suunnitelman, joka 
opettajan korjaamana ja hyväksymänä on toteutettu.

VIII. Retkeilyt.

Opetuksen havainnollistuttamiseksi on suoritettu run
saasti retkeilyitä. Vuoden 1933 kuluessa oli kotitalouden- 
opettajaosaston I vuosikurssilla 7 ja II vuosikurssilla 6 
retkeilypäivää ja puutariianhoidonopettajaosastolla koko
naisuudessaan 6 retkeilypäivää. Molemmat osastot suo
rittivat retkeilyjä Helsinkiin, Nurmi järvelle, Lohjaan, 
Sammattiin, Vihtiin, Porvooseen ja Högvallan seminaa
riin sekä Maatalousnormaalikoulussa pidetyille emäntä- 
päiville, puutarhanhoidonopettajaosasto lisäksi Turkuun.

V. 1934 oli kotitaloudenopettajaosaston I vuosikurs
silla 8 ja II vuosikurssilla 9 sekä puutarhanhoidonopet
taj aosaston molemmilla vuosikursseilla 6 retkeilypäivää. 
Molemmat osastot suorittivat retkeilyjä Suomen Nais- 
yhdistyksen 50-vuotisjuhlaan, johon koko opisto oli saanut



kutsun, erilaisiin Helsingissä sijaitseviin kotitalouden ja 
puutarhanhoidon kannalta sekä yleissivistyksellisesti huo
mattaviin paikkoihin ja Maatalousnormaalikoulussa pide
tyille emäntäpäiville. Lisäksi suorittivat molemmat osas
tot yhden useampipäiväisen opintoretkeilyn, kotitalouden- 
opettajaosasto 5-päiväisen retkeilyn Padasjoelle Ansion 
kartanoon, Jyväskylään Keski-Suomen Emäntäkouluun, 
Vaajakosken tehtaille, Suonenjoen Emäntäkouluun, Kuo
pioon Pohjois-Savon Marttayhdistysten Piiriliiton koti- 
talousnäyttelyyn sekä Otavan ja Hartolan kansanopistoi
hin ja kotitalouskouluihin ja puutarhanhoidonopettaja- 
osasto Lepaaseen, Hahkialaan, Kangasalle, Orivedelle, 
Hörtsänään, Tampereelle, Ahlmanin emäntäkoululle ja 
Nokialle.

—  33 —

IX. Opiston vieraat.

Opistolla käyneiden lukuisien kotimaisten retkikun
tien lisäksi on opistolla käynyt vieraita Eestistä, Ruotsista, 
Norjasta, Tanskasta, Islannista, Latviasta, Unkarista, 
Saksasta, Englannista ja Pohjois-Amerikan Yhdysval
loista.

Erikoisesti mieliin painuva oli Tasavallan Presidentin 
puolison Ellen Svinhufvudin vierailu opistolla kesäkuun 1 
päivänä 1934.

X. Havaintotila Kyrölä.

V. 1925 joutui oston kautta Järvenpään kartano val
tiolle. V. 1928 eroitettiin siitä Kyrölä-niminen palsta 
R.-n:o l 624 vähän laajennettuna Kotitalousopettajaopiston 
havaintotilaksi.

Tiliisalan käyttö.
Puutarha ........................  0.20 ha
Pelto ................................  15.72 „
Haka- ja metsämaa . . . .  7.81 „

Yht. 23.72 ha



Peltoalan käyttö v. 193U-
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15.72

P r o s e n t e i s s a  
5.8 | 1.5 | 2.6 | 18. | 2.1 | 4.3 | 4.2 | 2. | 39.5 10.5 I 9.5 100

Puutarha-ala 0.20 ha on tarkoitettu havaintotilan 
ruokatalouden tarpeiksi. Puutarhaan on istutettu 24 he
delmäpuuta, niistä omenapuita 12. Marjapensaita on 38, 
lisäksi mansikat ja vaapukat. Hedelmäpuista ei ole ollut 
vielä tuloa. Mutta marjat, juurikasvit ja vihannekset 
riittävät omaan talouteen.

Kotieläimistä.

Hevosia ........................  2 Sikoja (Yorkshire) :
Nautakarjaa (L.S.K.) : emakoita ............  5

lehmiä ....................  9 teurassikoja . . . .  1— 2
nuorta k a r ja a ........  6 Kanoja (valk. legh.) 125

Karjantuotanto ja rehunkulutus v. 1933— 3U-

Keskimäärin lehmää kohti

Rehun
kulutus

Maitoa
kg.

Voirasvaa 100 ry antoi | Elo-

kg. % mait.
kg.

voir.
kg.

i paino 
1 kg.

Säännöllisten lehmien 
keskitulos 4 lehmästä 2569 3980 157.4 3.95 155 6.1 394

Koko karjan  keskitu
los 9.1 lehmästä . . . . 2411 3536 145.2 4.11 147 6 388

Karkearehun keskikorvaushinha (L.S.K :n mukaan) 
1 :53 mk. ry :ä kohti.
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Sikatulot ovat pääasiassa porsaista, joita kirjanpito- 
vuoden aikana on m y y t y  81 kpl. Rahatulot yhteensä sika
lasta Smk. 13,427: — . Puhdas tuotto Smk. 4,938: 40.

Kanatalous viimeisenä kirjanpito vuotena ei ole pys
tynyt tuottamaan muuta kuin juoksevat menot.

Ruokatalous Kyrölässä on järjestetty maalaisoloja 
silmälläpitäen, runsaasti oman kasvitarhan, oman koti
eläintalouden ja pellon tuotteita, vähän ostettua. Ruo- 
kailupäiviä yhteensä 2,474. Ruokailupäivän hinta Smk. 
7: 35. Kulutusyksikköä kohti päivässä 3,158 kaloriaa, 115 
gr. rasvaa, 416 gr. hiilihydraatteja ja 118 gr. valkuais
aineita. Palamistuhkan emäsylijäämä +8.

Vakinaista henkilökuntaa: karjakko, etumies ja
maanvilj.-harjoittelija (5 V2 kk.).



Kotitalousopettajaopiston Emäntäkoulun 
toimintakertomus vuodelta 1933— 1934.x)

Työvuosi alkoi marraskuun 6 p:nä 1933 ja päättyi 
lokakuun 25 p:nä 1934.

OPETTAJISTO.

Saara Koponen, johtaja, talousopettaja, opettanut 
ruokatalousoppia, kodinhoito-oppia, terveysoppia, pienten- 
lastenhoito-oppia, laskentoa ja laulua sekä käytännöllisiä 
ruokatalous- ja kodinhoitotöitä.

Hertta Collan, puutarhateknikko, opettanut tietopuo
lista ja käytännöllistä puutarhanhoitoa sekä kirjanpitoa 
ja asioimiskirjoitusta.

Lisäksi ovat opetusta emäntäkoulussa hoitaneet seu- 
raavat kotitalousopettajaopiston opettajat:

Emmi Seppälä, opettanut käsityöoppia, ompelua ja 
kankaankutomista.

Hanna Karttunen, opettanut maatalousaineita ja yh
teiskuntaoppia sekä käytännöllisiä maataloustöitä.

Ella Kitunen, opettanut kemiaa.
Aino Voipio, opettanut kasvatusoppia.
Tuntiopettaja Martha Ikonen, opettanut voimistelua, 

sijaisena kevätlukukaudella voimistelunopettaja Hilkka 
Lagus.

Kertomukseen sisältyy myös luettelo v :n  1932— 33 oppilaista.



— 37 -  

OPPILAAT V. 1932— 33.
Syntymä-

Nimi vuosi- ja  Kotipaikka
I -päivä

Aav, Ariadna ......................
Jussila, Toini E m i l ia .........
Keski-Soini, Anna .............
Kilkkinen, A n ja  Elina . . .
Laakso, Anelma ..................
Leino, Sirkka A s t r id .........
Levänen, Aili Lydia .........
Lumme, Irja  Ilona .............
Martikainen, M artta .........
Miettinen, Aino M irjam  . 
Nikula, Meeri Kyllikki . .  .
Pakarinen, Aino ..................
Palmu, Katri *) ..................
Pantsu, M aija ......................
Perttula, Anna I l o n a .........
Pesonen, Tyyne ..................
Saari, Helvi Helena .........
Salokoski, Hilkka Inkeri . 
Tiilola, Taimi Tellervo **)
Tilander, Rauha ..................
Toivonen, Taimi ..................

4. 3. 1911. Sortavala
19. 5. 1911. Pusula
22. 11. 1914. Virrat
25. 9. 1913. Taipalsaari
25. 7. 1914. Ruokolahti

9. 1. 1915. Iitti
9. 7. 1906. Janakkala

13. 8. 1914. Espoo
25. 1. 1904. Liperi
10. 2. 1912 Tuusniemi

9. 2. 1910. Pornainen
5. 2. 1909. Heinävesi

16. 2. 1908. Hattula
29. 2. 1914. Joensuu

6. 8. 1911. Hausjärvi
26. 10. 1909. Savonranta
13. 4. 1911. Hausjärvi
3. 5. 1912. Lahti

21. 2. 1910. Hausjärvi
3. 8. 1914. Nurm ijärvi
3. 3. 1912. Lohja

*) Erosi 8. 11. 1932.
**) Erosi 6. 5. 1933.



OPPILAAT V. 1933— 34.

Nimi
Syntymä
vuosi- ja  

-päivä
Kotipaikka

Aaltonen, M irjam  Kaarina ........... 11. 10. 1913. Riihimäki
Ahokanto, Aino Onerva ............... 2. 6. 1910. Pukkila
Heikkinen, Anna Aliina ............... 10. 2. 1913. Eno
Koivisto, Elsa Inkeri ........................ 28. 1. 1916. Porvoo
Kontio, Kerttu Kaarina ................ 14. 6. 1912. Alavieska
Koskelin, Sisko Kyllikki ................ 31. 8. 1913. Turku
Kotamäki, A ili Rustaava ................ 5. 11. 1915. Loppi
Lanki, Anne Alise ............................. 21. 11. 1913. Pyhtää

I Laszlo, Susanne Katharina Helene 20. 6. 1915. Helsinki
Laukkanen, Saara ............................. 28. 12. 1906. Sipoo
Laurila, Katri ...................................... 30. 12. 1915. Parikkala
Leppälä, M ir ja m ................................. 31. 12. 1912. Sortavala
Loikkanen, Toini Johanna ........... 26. 10. 1914. Heinävesi
Mahkonen, Maire Annikki ........... 4. 5. 1915. Viipuri
Mäenrinta, Anni Irene .................... 6. 4. 1916. Pukkila
Nyman, Maire A ira E m il ia ........... 20. 2. 1914. H ausjärvi
Porkka, Valma Hellin .................... 21. 4. 1910. Kotka
Savenius, Liisi R a k e l ........................ 25. 1. 1912. Pukkila
Seppälä, Senni Kaarina ................ 4. 9. 1911. Multia
Siukonen, Ilta Sisko ........................ 5. 6. 1914. Iitti
Sirviö, Kerttu Kyllikki .................... 19. 12. 1912. Sippola
Suominen, Anni Josefina *) . . . . 1. 4., 1912 Sauvo
Swan, Karin Sigrid ........................ 30. 12. 1911. Helsinki
Tuomi, Saima Elisabet .................... 6. 4. 1916. Helsinki
Törnrcos, M arjatta ........................ 11. 4. 1912. Janakkala
Tötterman, Alli Irene .................... 2. 2. 1910. Helsinki
Uusitalo, Helena Irene .................... 5. 4. 1913. Loppi
Vainio, Toini Inkeri ......................... 26. 10. 1915. Janakkala
Viikki, Maila Annikki .................... 10. 10. 1911. Virolahti
Zilliacus, M argareta ........................ 121. 6. 1915. Sortavala

*) Erosi 31. 3. 1934.
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OPETUS.

K o d i n h o i t o-o p p i.

Tietopuolinen opetus.
(32 tuntia.)

Mahdollisimman havainnollisesti tutustuttu tärkeim
piin kodinhoidossa esiintyviin töihin. Oppikirjana on käy
tetty Elina Kanervion Kodinhoito-oppia.

Käytännöllinen työ.
Jokainen oppilas on suorittanut käytännöllisiä kodin- 

hoitotöitä sisäpäivystäjänä ollen huolehtiessaan koulilhuo- 
neiden siivoustöistä, vaatteiden pesusta, mankeloimisesta, 
silityksestä sekä liinavaatevaraston hoidosta. Käytännöl
lisiä työpäiviä on oppilasta kohden ollut 21 ja työtunteja 
päivää kohti 8 tuntia.

R u o k a  t a l o u s o p p i .

Tietopuolinen opetus.
(96 tuntia, niistä 39 havaintotunteja.)

On tutustuttu kotitaloudenhoidossa esiintyviin työ
paikkoihin, niiden käytännölliseen järjestelyyn ja tarkoi
tuksenmukaiseen sisustukseen, korostaen niiden merki
tystä työtehon edistäjinä, luettu ravinto-oppi ja tutustuttu 
eri ruoka-aineisiin, niiden kokoomukseen, ravintoarvoon, 
käyttöön, säilytykseen ja hintaan, suunniteltu ruokalistoja 
sekä arkielämää että juhlatilaisuuksia varten, silmällä
pitäen etupäässä maalais-, mutta myös jonkinverran kau- 
punkilaisoloja. Erikoisesti on kiinnitetty huomio kansallis- 
ruokiin. Oppikirjana on käytetty Elina Kanervion Ruoka- 
tavaraoppia. Tunneista on 39 ollut ruuanvalmistus- 
havaintotuntia

Käytännöllinen työ.
Taloustöissä on kerralla ollut 8 oppilasta, joista 5 

opetus- ja 3 ruokalan keittiössä. Opetuksen tarkoituksena 
on ollut totuttaa oppilaita itsenäisesti valmistamaan mau



kasta, vaihtelevaa ja terveellistä sökä arki- että juhlaruo- 
kaa. Opetuskeittiössä on kurssin alussa 8 viikon aikana 
sekä myöhemmin ainakin 1 päivänä viikossa luokkaope- 
tusmuotoa käyttäen tutustuttu perusruokalajeihin ja yk
sinkertaisempiin leipomuksiin alkaen helpommista ja siir
tyen vähitellen vaikeampiin tehtäviin. Opetusohjelmaan 
on kuulunut myös säilöönpano ja tarjoilu. Kurssin lopulla 
valmisti jokainen oppilas itsenäisesti »koepäivällisen», joka 
arvosteltiin. Jokaisella opetuskeittiöryhmällä oli lisäksi 
n.k. »kaloriapäivä», jolloin 6-henkisen perheen ruokailu 
tapahtui tarkkojen hinta- ja kalorialaskelmien mukaan, 
tietopuolisen opetuksen havainnollistuttamiseksi. Käytän
nöllisiä työpäiviä on oppilasta kohti ollut 80 ja työtunteja 
päivää kohti 7 V2— 9-
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P u u t a r h a h o i t 0-0 p p i.

Tietopuolinen opetus.
(128 tuntia, niistä 22 havaintotuntia.)

Puutarhaoppi jakautui seuraaviin aineisiin: kasvi
oppiin, vihannes-, marja- ja hedelmäviljelyyn, ruukku- 
kasvi- ja koristekasvi viljelyyn, maaperä- ja lannoitus- 
oppiin ja kasvinsuojeluoppiin. Oppikirjana käytettiin Sa
losen ja Jaatisen teosta: Kodin puutarha. Piirustustun- 
neilla kopioitiin 1 puutarhakartta, piirrettiin tunnilla 
käytettävä havaintokuva ja annettiin opastusta yksinker
taisen puutarhasuunnitelman laadinnassa kodin lähim
pään ympäristöön.

Käytännöllinen työ.

Talvella pidettiin huolta varastoista, korjattiin työ
kaluja, kudottiin olki- ja risumattoja ja valmistettiin veis
tossa laatikoita, istutuspulikoita, kukka-keppejä ja nimi- 
vaajoja. Erikoista huomiota kiinnitettiin joulukoristeiden 
ja pienten leikkikalujen valmistukseen. Osa työtunneista 
käytettiin piirustukseen ja maanmittaukseen. Kevät-, 
kesä- ja syksytyöt kohdistuivat pääasiallisesti oppilaiden 
omiin yhden aarin suuruisiin palstoihin, joilla viljeltiin 
kaikkia yleisimpiä yksivuotisia keittiökasveja. Näistä
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töistä tehtiin tarkat merkinnät palstapäiväkirjaan. Käy
tännöllisiä työpäiviä on oppilasta kohti ollut 60 ja työtun
teja päivää kohti 6.

K e mi a .
(23 tuntia.)

Luettu —  Karikosken Maatalouskemia pohjana — 
lyhyesti epäorgaaninen ja orgaaninen kemia.

K ä s i t y ö o p p i .
Tietopuolinen opetus.

(65 tuntia.)

Jokainen oppilas on piirtänyt kaikkiin koulussa val
mistamiinsa töihin kaavat omien mittojensa mukaan. 
Muutamia kaavoja on piirretty pienoiskoossakin. Liina- 
vaatteihin, kuten naisen päivä- ja yöpaitoihin, on ope
teltu sommittelemaan tarkoitustaan vastaavia malleja. On 
myös tarkemmin tutustuttu ompelun yksityiskohtiin eri 
töissä.

Kutomaopissa ovat oppilaat käyttäneet oppikirjanaan 
joko Anna Henrikssonin tai Ester Perheentuvan kudon
nan oppikirjaa. Tunneilla on käsitelty: lankamenekin las
kemista kankaisiin, kankaan rakentaminen, analyseeraus, 
yksinkertaiset kankaat sekä kuviollisista: leppäliina, n. s. 
Naantalin raanu, Taalain drelli ja kilpikangas. Sen lisäksi 
on merkitty vihkoihin valmiita rakenneohjeita esim. kaikki 
ne kankaat, mitä koulussa on kudottu.

Käytännöllinen työ.
Liinavaate- ja pukuompelussa: naisen päivä- ja yö

paita sekä housut, keittiöpuku, -päähine ja -esiliina, puu- 
tarhapuku, pikkulapsen vaatteet, miehen alushousut ja 
paita, paikkaus- ja parsintaharjoituksia, villapuku tai 
kansallispuku ja tyynyliina. Välitöinä on valmistunut joku 
tyyny, pöytäliina tai kahvipannunmyssy. Kangaspuissa 
kudottiin pöytä-, kaita- ja kahviliinoja, sängynpeitteitä, 
lautas- ja koriliinoja, sohvatyynyjä, keinutuolinmattoja, 
takki-kangasta, akkunaverhoja ja seinävaatteita. Niihin
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käytettyjä sidoksia ovat olleet: panama, palttina, 8-varti- 
nen ristitoimikas, leppäliina, kanava, pohjalainen 4-varti- 
nen kilpikangas, 8-vartinen ja kaksilla varsilla kudottava 
kilpikangas ja mukailtu kuvikas. Käytännöllisiä työpäi
viä on oppilasta kohti ollut 54 ja työtunteja päivää kohti 6.

M a a t a l o u s a i n e e t .

Tietopuolinen opetus.
(63 tuntia.)

Luettu Ilta Miesmaan Maatalousoppia oppikirjana 
käyttäen nautakarjan, sian- ja kananhoito sekä maito
talous.

Käytännöllinen työ pientilalla.
Emäntäkoulun oppilaista on ollut 3 samalla kertaa 

pientilalla, 2 maataloustöissä, 1 apuna ruuanlaitto- ja 
kodinhoitotöissä.

Maataloustöitä karja- ja maitotaloudessa, kanalassa, 
sikalassa, pelloilla ja sekalaisissa tilan töissä on ollut 
oppilasta kohti 19 päivää, työtunteja päivää kohti 9 
tuntia. Lisäksi kiireimpien peltotöiden aikana on suori
tettu 4 talkoopäivää oppilasta kohti.

Ruuanlaitto- ja kodinhoitotöitä pientilalla on ollut 
oppilasta kohti 16 päivää, päivässä 9 työtuntia.

L a s t e n h o i t o - ,  t e r v e y s -  j a  
s a i r a s h o i t  o-o p p i.

(29 tuntia.)

Terveysopin opetuksessa on kiinnitetty huomio hen
kilökohtaisen terveyshoidon vaatimuksiin, asuntoon, vaa
tetukseen, ravintoon sekä ruumiin eri elinten toimintaan 
nähden, lisäksi on puhuttu bakteereista ja niiden toimin
nasta tautien aiheuttajina, tuberkuloosista sekä kodin sai- 
rashoidosta ja ensiavun antamisesta. Oppikirjana on käy
tetty tohtori Kaarina Karin kirjaa: Terveydenhoidon 
opas kodeille ja naisille.

Pientenlasten hoidossa on oppikirjana käytetty prof. 
Ylpön Neuvoja pikkulapsen hoidossa ja ruokinnassa.
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Y h t e i s k u n t a o p p i .
(21 tuntia.)

Yhteiskuntaopissa on käytetty oppikirjana K. Meri
kosken Kansalaistietoa. On luotu yleiskatsaus niihin 
yhteiskunnallisiin oloihin ja laitoksiin, lainsäädäntöön ja 
kansantaloudellisiin oloihin, jotka määräävät etupäässä 
naisen aseman. Oppilasreferaatteja 4.

K a s v a t u s o p p i .
(20 tuntia.)

Tärkeimpiä kotikasvatus- ja itsekasvatuskysymyksiä 
käsitelty seuraamalla Aino Voipion oppikirjaa: Kodin 
kasvatustyöstä.

K i r j a n p i t o  j a  a s i o i m i s k i r j o i t u s .
(23 tuntia.)

Kirjanpitotunneilla suoritettiin yksinkertaisen talous- 
kirjanpidon viennit. Oppilaita tutustutettiin tavallisim
piin asioimiskaavoihin. Opetuksessa käytettiin teoksia 
Laitakarin »Lomakekokoelma» ja Saurion-Virtasen »Maa- 
laisemännän kirjanpito».

L a s k e n t o .
(12 tuntia.)

Laskettu kalorialaskuja ja palstalaskelmia.

L a u l u .
(28 puolituntia.)

Laulettu yksiäänisiä lauluja pianon säestyksellä sekä 
3-äänisiä naiskuorolauluja.

V o i m i s t e l u .  
(24 tuntia.)



Tietoja Kotitalousopettajaopistoon aikoville.

Pääsyvaatimuksena kotitalousopetta j aopistoon on
20 vuoden ikä, suoritettu vähintäin keskikoulukurssi ja 
koko vuotinen oppi j akso maataloushallituksen hyväksy
mässä kotitalousoppilaitoksessa. Lisäksi vaaditaan, että 
kotitaloudenopettajaosastolle pyrkijä on suorittanut yhden 
vuoden kestäneen valvonnanalaisen harjoittelun koti
taloushan oittelutilalla, sekä puutarhanhoidonopettaj a- 
osastolle pyrkijä puolitoista vuotta kestäneen, kaksi kesä
kautta käsittäneen harjoittelun puutarhaharjoittelutilalla.

Kotitalousharjoittelupaikkoja välittävät maanviljelys
seurat ja Martta-piiriliitot, puutatfhaharjoittelupaikkoja 
kotitalousopettajaopiston johtaja. Kotitalousharjoittelu
alkaa vuosittain marraskuun alussa ja puutarhaharjoit- 
telu maaliskuussa.

Opiston kurssi on kaksivuotinen. Oppilasmaksu on 
300 mk. ja asunto 900 mk. vuodessa. Ruoka on tänä 
vuonna maksanut 325 mk. kuukaudessa.

Varattomuustodistuksen nojalla voivat varattomat 
oppilaat saada apurahoja.

Opiston työvuosi alkaa tammikuun puolivälissä. 
Hakuaika päättyy marraskuun 30 päivänä.

Järvenpäässä helmikuun 6 päivänä 1935.

AINO VOIPIO.






